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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN BIOORGANIC HOLLAND B.V. GEVESTIGD TE HORN 
 
Artikel 1 – toepasselijkheid 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en de overeenkomsten met Bioorganic 
Holland B.V., gevestigd te Horn, Gravin Annastraat 1, 6085 CJ, Nederland (hierna: de onderneming), 
betrekking hebbende op de levering van zaken door de aanbieder c.q. wederpartij (hierna: de leverancier) aan 
de onderneming. Dit geldt ook indien de leverancier handelt als tussenpersoon (op naam en voor rekening van 
een derde). In dat geval zijn deze algemene voorwaarden mutatis mutandis mede van toepassing in de 
verhouding tussen de leverancier en degene op wiens naam en voor wiens rekening de onderneming heeft 
gehandeld. 

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de leverancier worden hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

1.3 Opdrachtgever staat leverancier toe voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst gebruik te maken 
van derden, niet zijnde werknemers van leverancier. Deze Algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op 
leverancier rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – verrichte rechtshandelingen. 

1.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden binden leverancier enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen 
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen leverancier en opdrachtgever zijn overeengekomen. De 
eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende 
overeenkomst. 

1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden – na tussenkomst van 
een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. 
Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.      

 
 

Artikel 2 Aanbod en prijzen 
2.1 Alle door de onderneming, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen, 

zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. 
2.2     Een overeenkomst komt tot stand nadat de onderneming het door de leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk en 

schriftelijk heeft aanvaard. 
2.3     Alle door de onderneming gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van 

vestiging van de onderneming, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de 
overeenkomst. 

2.4     Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s 
weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

2.5     Een overeengekomen prijs kan door de leverancier niet worden verhoogd, ook niet indien de leverancier wordt 
geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij de onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met de 
prijsverhoging akkoord gaat.  

2.6     De onderneming kan van de leverancier vereisen dat hij een gedaan aanbod gestand doet. 
 
Artikel 3 - overeenkomst 

3.1  Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzingen en/of aanvullingen daarop, is 
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voor de leverancier uitsluitend bindend na uitdrukkelijke instemming van zijn directie. Toezeggingen door en 
afspraken met ondergeschikten van de onderneming binden hem niet. 

3.2  Eenzijdige annulering van een overeenkomst zijdens de leverancier is ongeldig, tenzij de onderneming zich 
schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart. 
 
Artikel 4 – verbod tot het doen van aanbiedingen aan de opdrachtgever van de onderneming 
De leverancier zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van 
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever van de onderneming betreffende de zaken met betrekking 
waartoe de onderneming met de leverancier (heeft) onderhandelt of een overeenkomst is gesloten. 
 
Artikel 5 - prijzen 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen vast, zijn exclusief omzetbelasting, in- en 
uitvoerrechten, accijnzen en alle overige heffingen en belastingen in verband of in relatie tot de zaken of de 
levering, met dien verstande dat de leverancier wel gerechtigd is eventuele wettelijke prijsverhogingen aan de 
onderneming door de berekenen. De prijzen zijn voorts gebaseerd op de (leverings)condities als vermeld in de 
volgende artikelen. 
 
Artikel 6 - levering, (leverings)termijnen 

6.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering "Delivered Duty Paid" (DDP) op een door 
de onderneming aangegeven plaats. Bij interpretatie van de leveringscondities is bepalend de op het moment van 
totstandkoming van de overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de 
Internationale Kamer van Koophandel. Met dien verstande dat levering altijd binnen Europa plaats zal dienen te 
vinden. Indien de onderneming onverhoopt zaken zelf dient af te halen buiten Europa, zullen de zaken pas vanaf 
het moment dat zij in Nederland zijn gearriveerd voor rekening en risico van de onderneming komen.  

6.2 Indien zaken elders in Europa door de leverancier worden geleverd komen zij tot het moment van feitelijke 
levering voor rekening en risico van de leverancier. 

6.3 De leverancier zal de zaken leveren op de in de overeenkomst vermelde datum, of uiterlijk op de laatste dag van 
 de daarin vermelde termijn, en bij gebreke van een overeengekomen datum of termijn uiterlijk binnen drie (3)   
dagen. Deze datum c.q. termijn geldt als stipte en fatale leveringsdatum c.q. -termijn. Een in de overeenkomst 
vermelde leveringstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.  

6.4            De leverancier is op verzoek van de onderneming verplicht de zaken op een latere datum dan de 
overeengekomen          datum te leveren zonder deswege aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade en 
kosten. 

6.4 Indien de onderneming heeft gehandeld als tussenpersoon, vindt de levering van de betreffende zaken plaats 
rechtstreeks door de leverancier aan degene op wiens naam en voor wiens rekening de onderneming heeft 
gehandeld. 

6.5  De leverancier is slechts gerechtigd tot het doen van deelleveringen na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming 
van de onderneming. 
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Artikel 7 - transport, lossing 
7.1  Het transport en het lossen van zaken geschiedt voor rekening en risico van de leverancier overeenkomstig de in 

het vorige artikel vermelde leveringscondities.  
7.2  De leverancier kan in geen geval aanspraak maken op vergoeding van schade en kosten als gevolg van eventuele 

vertraging die ontstaat bij het lossen van geleverde zaken.  
7.3  Ondertekening van afleveringsbonnen of andere documenten impliceert geen goedkeuring van de geleverde 

zaken en ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. 
 
Artikel 8 – certificaten 

8.1  Bij zaken die zijn bepaald naar hoeveelheid en/of gewicht dient de leverancier steeds tijdig, doch uiterlijk bij 
levering van de zaken, weeg-en keuringscertificaten in het bezit van de onderneming te stellen. 

8.2  Indien overigens in de overeenkomst certificaten of attesten worden verlangd, zal de leverancier deze eveneens 
tijdig, doch uiterlijk bij levering van de zaken in het bezit van de onderneming stellen, tenzij uit de aard van het 
certificaat en/of attest voortvloeit dat dit op een ander tijdstip gebeurt. 

 
Artikel 9 - emballage 

9.1  De leverancier zal de zaken op zijn kosten behoorlijk verpakken. Hij is aansprakelijk voor schade en kosten, 
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging  van deze verpakking. 

9.2  De onderneming is niet gehouden kosten voor emballage te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

9.3  De leverancier zal de eventuele emballage van de zaken op eerste verzoek van de onderneming terugnemen en 
daartoe op zijn kosten bij de onderneming ophalen, onder gelijktijdige restitutie van de door de leverancier voor 
deze emballage aan haar in rekening gebrachte kosten.  
 
Artikel 10 – kwaliteit  

10.1  De leverancier garandeert dat de geleverde zaken zijn: 
a. in overeenstemming met de geldende c.q. overeengekomen voorschriften ten aanzien van kwaliteit, 

sortering, tolerantie, verpakking, aanduiding e.d., waaronder in ieder geval de voorschriften van het 
Kwaliteits Controle Bureau Holland (KCB);  

b. in overeenstemming met de overeengekomen hoeveelheden en/of gewichten; 
c. in overeenstemming met de eisen gesteld in de overeenkomst, de bij de overeenkomst behorende 

bescheiden en/of ter beschikking gestelde bescheiden, alsmede met door de onderneming gehanteerde 
normen en specificaties; 

d. in overeenstemming met nationale, Europese en overige internationale regelgeving, waaronder in ieder 
geval de regelgeving op het gebied van milieu en bestrijdingsmiddelen; 

e. voorzien van de geldende c.q. overeengekomen kenmerken op  grond waarvan de zaken geïdentificeerd 
kunnen worden als zijnde afkomstig  van de leverancier; en 

f. geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. 
10.2 Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de 
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onderneming gerechtigd de levering te weigeren en is de leverancier verplicht de zaken op haar kosten terug te 
nemen en af te voeren met inachtneming van de overeengekomen c.q. geldende (wettelijke) eisen en 
(overheids)voorschriften, onverminderd de verdere aanspraken van de onderneming, waaronder die tot 
vergoeding van schade en kosten 

                  Kwaliteitsbeoordeling, inwegen en Tarreren geschied door de klant, de door de klant verstrekte gegevens 
dienen als basis voor de afrekening. 
 
Artikel 11 – keuring en reclame 

11.1 De onderneming of een door haar aangewezen derde heeft ten alle tijde het recht de zaken te inspecteren, te 
keuren of te beproeven, waar deze zich ook bevinden. De resultaten van inspectie, keuring of beproeving of het 
nalaten daarvan ontslaan de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid. De leverancier zal haar 
volledige medewerking geven aan een door de onderneming gewenste inspectie, keuring of beproeving. 

11.2 Van afkeuring van de zaken zal de onderneming de leverancier onverwijld in kennis stellen, onder opgaaf van 
de reden van afkeuring. In dat geval is de leverancier gehouden de afgekeurde zaken op zijn kosten  binnen een 
door de onderneming te stellen termijn te vervangen, zodanig dat deze wel aan de keuringseisen voldoen, onver-
minderd de verdere rechten van de onderneming. Reeds geleverde zaken dienen in geval van afkeuring op eerste 
verzoek van de onderneming te worden afgevoerd door en op kosten van de leverancier. 
Bij afkeuring heeft de onderneming tevens het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 

11.3 De leverancier zal aan de onderneming ter zake van de zaken die zijn vervangen een afkeuringscertificaat doen 
toekomen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften. 
 
Artikel 12 – eigendom 

12.1 De eigendom van de door de leverancier te leveren zaken gaat in beginsel over op het moment van levering. 
12.2        Indien de onderneming vóór de levering van de zaken enige betaling aan de leverancier verricht, zijn de zaken 

waarop die betaling betrekking heeft c.q. waaraan die betaling is toe te rekenen vanaf het moment van betaling 
eigendom van de onderneming. 

12.3 Indien de onderneming reeds vóór de levering en goedkeuring eigenaar van (een deel van) de zaken is c.q. 
wordt, is de leverancier gehouden deze zaken ten behoeve van de onderneming te identificeren en aldus 
geïdentificeerd als een goed huisvader te beheren, alsmede voor wie het aangaat te verzekeren en verzekerd te 
houden. Aldus is de leverancier niet bevoegd deze zaken aan derden te leveren, dan wel deze goederen te 
bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht en/of recht van vruchtgebruik.  

12.4          Indien de leverancier de op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is het de onderneming toegestaan de zaken 
die haar in eigendom toebehoren tot zich te nemen, ongeacht het antwoord op de vraag of deze zaken zich bij de 
leverancier dan wel een derde bevinden. 
 
Artikel 13 - betaling, verrekening 

13.1 Tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen en behoudens aan de onderneming toekomende 
(opschortings)rechten, zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na het laatste van de volgende tijdstippen: 
a. het tijdstip waarop de zaken zijn geleverd; 
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b. het tijdstip waarop de onderneming de zaken heeft goedgekeurd; 
c. het tijdstip van ontvangst door de onderneming van een faktuur, die voldoet aan de eisen, omschreven in 

het volgende artikel. 
13.2 De onderneming is niet gehouden tot het doen van vooruitbetalingen. 
13.3 Betaling van de geleverde zaken ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid.  
13.4 Indien de onderneming goede grond heeft te vrezen dat de leverancier haar verplichtingen niet zal nakomen, is 

de onderneming gerechtigd de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. 
13.5 De onderneming is bevoegd door haar aan de leverancier of aan met de leverancier gelieerde ondernemingen 

verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen die zij heeft op de leverancier en met de leverancier 
gelieerde ondernemingen, ongeacht of de betreffende bedragen al dan niet opeisbaar zijn. 
 
Artikel 14 - fakturering 

14.1 De door de leverancier aan de onderneming te verzenden fakturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of 
krachtens de Wet op de Omzetbelasting. 

14.2 Fakturen, die niet voldoen aan de eisen gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting, worden niet in 
behandeling genomen en niet betaald. 
 
Artikel 15 - garantie 

15.1 De leverancier zal alle zaken, die na de levering enig gebrek vertonen,onverwijld en in overleg met de onderne-
ming vervangen, onverminderd de (verdere) aansprakelijkheid van de leverancier en de (verdere) rechten van de 
onderneming. 

15.2 De leverancier zal alle kosten van de vervanging van de zaak voor zijn rekening nemen.  
15.3 De garantieverplichting van de leverancier geldt onverkort voor de geleverde vervangende zaken. 
15.5 Het bepaalde in dit artikel geldt ongeacht de plaats waar de zaken zich bevinden op het moment dat de gebreken 

aan het licht treden, met name óók als deze zich niet (meer) bij de onderneming bevinden. 
15.6 De leverancier zal aan de onderneming ter zake van de zaken die zijn vervangen een afkeuringscertificaat doen 

toekomen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften.  
 
Artikel 16 – aansprakelijkheid en risico 

16.1 De door de leverancier te leveren en/of geleverde zaken komen tot het moment van de levering aan de 
onderneming voor rekening en risico van de leverancier.  

16.2 Indien de leverancier zaken aan de onderneming heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan 
vrijwaart de leverancier de onderneming voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke 
is veroorzaakt door en/of met de zaken welke de leverancier aan de onderneming heeft geleverd, alsmede schade 
aan deze zaken zelf. 

16.3 Indien de onderneming en/of derden schade lijden als gevolg van niet of niet-tijdige levering door de 
leverancier, dan is leverancier ter zake volledig aansprakelijk. Leverancier vrijwaart de onderneming voor 
claims van derden die een gevolg zijn van de niet of niet-tijdige levering. 

16.4 Indien de onderneming zelf zaken buiten Europa dient af te halen, dan geldt dat de zaken pas voor rekening en 
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risico komen vanaf het moment dat de zaken in Nederland zijn gearriveerd. De leverancier vrijwaart de 
onderneming voor claims van derden die verband houden met de kwaliteit van de zaken. Aldus vrijwaart de 
leverancier de onderneming voor claims waarbij de onderneming als zijnde producent aansprakelijk wordt 
gesteld. 

16.5 Leverancier is aansprakelijk voor de schade die de onderneming lijdt als gevolg van recallacties bij de 
onderneming zelf dan wel derden. 

16.6 Leverancier vrijwaart de onderneming voor claims ter zake recallacties die een derde – aan wie de onderneming 
de door de leverancier geleverde zaken heeft doorgeleverd – heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren. 
Voorts vrijwaart de leverancier de onderneming voor andere claims van derden die verband houden met de 
kwaliteit van het door de leverancier geleverde. 

16.7 Indien de onderneming schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid van niet gewenste residuen of 
overschrijding van normen, MRL’s, (bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door de leverancier 
geleverde zaken, is de leverancier aansprakelijk voor deze door de onderneming geleden schade. Daarvan is – 
onder meer – sprake indien de onderneming ter zake van overheidswege een boete wordt opgelegd dan wel 
derden ter zake een claim richting de onderneming instellen. 

16.8 De leverancier vrijwaart de onderneming voor alle aanspraken van derden die verband houden met de kwaliteit 
en/of gebreken van de zaken, hoe ook genaamd. 

16.9 Leverancier is aansprakelijk voor de schade die de onderneming lijdt als gevolg van niet-tijdige levering door de 
leverancier van de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven van levering van de overeengekomen 
zaken.  

16.10 Indien de onderneming aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van de onderneming 
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de 
onderneming wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden 
dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 
het bedrag van de factuur die correspondeert met de overeenkomst op basis waarvan de leverancier claimt, met 
dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 20.000. 

 
Artikel 17 - overmacht 

17.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de onderneming onafhankelijke 
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de 
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of zodanig bemoeilijken dat onverkorte 
uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de onderneming kan worden gevergd, alsmede voor 
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, in- en uitvoerverboden, 
overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, werksta-
king, werkliedenuitsluiting, transport-moeilijkheden, brand, diefstal, storingen in levering van energie, in 
machines of anderszins, niet, niet-volledige en/of vertraagde afname door derden (klanten Bioorganic Holland 
B.V.). Alle hier bedoelde omstandigheden leveren overmacht op voor de onderneming, ongeacht of die 
omstandigheden zich voordoen bij de onderneming dan wel bij derden (klanten Bioorganic Holland B.V.).  

17.2 In geval van overmacht heeft de onderneming het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering 
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van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot 
enige vergoeding van kosten of schade gehouden zal zijn. 

 
   

 Artikel 18 – verzuim en ontbinding 
18.1 Indien de leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met 

de onderneming gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige 
levering, is de leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim en is de onderneming gerechtigd uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de onderneming tot enige schadevergoeding is gehouden en 
onverminderd de onderneming verder toekomende rechten.  

18.2 Indien ter uitvoering van de overeenkomst reeds zaken zijn geleverd, heeft de onderneming in geval van 
ontbinding te harer keuze het recht deze zaken te behouden onder voldoening van het daarop betrekking 
hebbende deel van de prijs, dan wel deze zaken voor rekening en risico van de leverancier naar hem terug te 
sturen en de voor deze zaken reeds gedane betalingen terug te vorderen, onverminderd haar verdere rechten. 

18.3 Indien de leverancier in verzuim is, is hij aan de onderneming verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede 
alle (buiten)gerechtelijke kosten die leverancier redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de 
aansprakelijkheid van de leverancier vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en 
die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW. 

18.4 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de leverancier, stillegging of liquidatie van 
het bedrijf van de leverancier, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege ontbonden zijn, 
tenzij leverancier de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de 
betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is de 
uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, 
onverminderd de onderneming verder toekomende rechten.  

18.5 De onderneming heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de leverancier sprake is van 
blijvende overmacht. Leverancier zal alsdan alle door de onderneming gemaakte en nog te maken kosten aan de 
onderneming vergoeden.  

18.6 In elk van de in de leden 1, 2, 3 , 4 en 5 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de 
onderneming op de leverancier onmiddellijk opeisbaar. 

18.7 Leverancier dient de onderneming onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel 
onroerende zaken die in eigendom aan de onderneming toebehoren en welke de leverancier in het kader van 
uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft. 

18.8 Leverancier dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct de onderneming hieromtrent in te 
lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen 
op de eigendomsrechten van de onderneming.  
 
Artikel 19 - uitbesteding, overdracht 

19.1 De leverancier zal zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de onderneming noch de 
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overeenkomst of een onderdeel daarvan aan derden uitbesteden, noch zijn verplichtingen uit de overeenkomst of 
een deel daarvan aan derden overdragen. Een door de onderneming gegeven toestemming ontslaat de leverancier 
niet van enige verplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.  

19.2 De leverancier zal alle door niet-naleving van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde veroorzaakte 
schade en kosten aan de onderneming vergoeden en haar vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake. 

 
Artikel 20 - geschillen en toepasselijk recht 

20.1         Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit 
voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn 
de rechter in het arrondissement waar de leverancier gevestigd is, tenzij de leverancier uitdrukkelijk een andere 
bevoegde rechter aanwijst. met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van leverancier om een geschil te 
beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat. 

20.2          Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn 
of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
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